
Z á p i s

z 116. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 11. 7. 2022

Omluveni: Mgr. Michal Ševcovic

Ověřovatelé zápisu: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 116. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Hlasování o přítomnosti pana Vohryzky: 5, 0, 0

Schválený program:

1. DPH u PAK

2. Různé

Hlasování: 1 pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. DPH u PAK
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: pan Mgr. Ševcovic požádal ředitele MS Ing. Vohryzku, zda by bylo možné 
otevřít v průběhu provozování venkovního a vnitřního bazénu dveře
- povinnost oddělení provozu koupališť
- na základě této žádosti pana Ševcovice pan ředitel Vohryzka prostudoval materiály a požádal o 
revokaci stanoviska FÚ
- finanční poradkyně města dala své stanovisko, že to možné je za povinnosti dodržet oddělené 
sledování zákazníků v horní části i venkovního koupaliště
- MS se zavazují, že zajistí veškeré oddělené sledování provozů z hlediska DPH
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Ing. Piknerová: RM uložila řediteli MS zajistit provoz Plaveckého areálu Klíše samostatně části 
kryté plavecké haly a samostatně venkovní areál
- požadavek předkládáme na základě žádosti ředitele MS
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2828/116R/22
DPH u PAK

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení RM č. 1530/64R/20

B) ukládá
  

1. řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

a) zajistit účetní a daňovou evidenci DPH plaveckého areálu Klíše odděleně pro krytou 
plaveckou halu a samostatně pro venkovní plavecký areál
b) zajistit provoz plaveckého areálu Klíše tak, aby byly zabezpečeny daňové povinnosti dle 
předchozího bodu a)

 Termín: 31. 12. 2031

2. Různé
Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: byli jsme seznámeni s požadavkem pana Krska
- RM po diskuzi doporučuje vyvolat jednání s Mgr. Houfkem, ředitelem Muzea

Ověřovatelé zápisu:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 
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PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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